XI Salão Erótico do Porto, de 8 a 11 de março

Eros Porto 2018 com mais conteúdos,
agora em dois pavilhões da Exponor
Mais espetáculos, atividades, artistas, palcos e expositores. É assim que o Eros Porto – Salão Erótico do
Porto se apresenta em 2018 para a sua 11ª edição, entre 8 e 11 de março. Uma oferta alargada de
conteúdos que leva o único evento erótico português a ocupar, pela primeira vez, dois pavilhões
completos da Exponor.
Desde a primeira edição, em 2007, que o Eros Porto – Salão Erótico do Porto não pára de crescer e de inovar na
oferta de conteúdos. Mais de 1200 espetáculos e atividades e de 140 artistas nacionais e internacionais, 14 palcos
com shows contínuos e um maior número de expositores com as principais novidades em produtos e serviços vão
estar disponíveis, pela primeira vez, em dois pavilhões completos da Exponor.
Tal como explica Juli Simón, diretor do Eros Porto, “a melhor forma de agradecer ao público português a adesão e o
carinho que tem demonstrado com este evento, é proporcionar-lhe mais e melhores experiências. Por isso, este ano
voltamos a aumentar a nossa oferta com o que de melhor se faz atualmente na indústria do entretenimento para
adultos”.
Entre as diversas novidades desta edição, que tem como porta-vozes os atores portugueses Erica Fontes e Fostter
Riviera, está o Plateau X, uma área na qual os visitantes podem estar sozinhos ou em grupo com os seus artistas
favoritos. Trata-se de um espaço moderno, sem ruído e relaxante, onde é possível assistir, assim como fotografar e
filmar os mais diversos ângulos de shows pornográficos e eróticos, de forma exclusiva e bem próxima dos
protagonistas.

Mais Educação Sexual com atividades explícitas
Para quem pretende aprofundar os conhecimentos sobre sexo com atrizes e atores, estão preparadas aulas
interativas de Educação Sexual na área de Porno Educativo, assim como atividades mais explícitas, com
demonstrações ao vivo, na área de Aulas Eros Porto, que recebe também inúmeras conferências, palestras ou
apresentações de livros. A presença de um escultor de vaginas, rabos e peitos, na área de Arte, e uma zona de
restauração alargada, com os melhores foodtrucks e cocktails, são outras das novidades em preparação.
Ao longo dos dois pavilhões são reforçadas as atividades para as mulheres. Aumenta o número de artistas
masculinos e há mais espetáculos de striptease, com novas e inovadoras danças eróticas. Conferências e palestras

sobre os mais diversos temas, atuações de burlesco e desfiles de roupa íntima, erótica e sensual são outros dos
conteúdos para elas.

Sexo com todos ou todos com uma…
Vale tudo, desde bukkakes, glory holes, orgias, gangbangs e muito mais no espaço XXX da área Swinger. Trata-se de
um espaço privado, exuberante e repleto de luxúria, onde os visitantes podem experimentar sensações intensas. A
área Swinger conta ainda com camas e um quarto escuro para interação entre casais, disponibilizando toda a
informação sobre esta prática.
Para o público LGBT surge a nova área Fostter My Ass que, como o próprio nome indica, é dirigida por Fostter
Riviera, o primeiro ator português de filmes gay para adultos. Em Fostter My Ass, que conta com a presença de
atores portugueses e estrangeiros, vão decorrer espetáculos eróticos, pornográficos e de fetiche, bukakkes, castings,
gravações de um filme e o workshop inédito “Quero Ser Ator Porno”.
E a oferta do Eros Porto não acaba aqui. Há ainda o Estúdio X, onde é possível ver como se fazem os filmes
pornográficos, com a gravação ao vivo de cenas heterossexuais, gays e lésbicas, o BDSM, com os tradicionais jogos
de dominadoras e escravos, o Erotismo Tântrico, com shows eróticos e extáticos e conferências sobre a prática
milenar do sexo tântrico, para além de Tattos e Piercings, Massagens Eróticas, Photocall e um Boulevard Erótico
com as principais novidades em produtos e serviços.

Para mais informações contacte:
Gabinete de Imprensa e Comunicação do Eros Porto
Jorge Sousa | jorgesousa@speedcom.pt | Tm. 917 59 62 02

Informações úteis
Eros Porto – Salão Erótico do Porto 2018
Datas: De 8 a 11 de março de 2018
Local: Exponor
Horários: Quinta, sexta e sábado, das 15h às 02h | Domingo, das 15h às 22h
Preços: Individual 15 € | Casais 26 € | Reformados, desempregados, portadores de deficiência e jovens com 18 anos
13 € | Passe 4 Dias 45 €
Site: www.erosporto.com
Redes Sociais: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube
Acreditações de Imprensa: www.erosporto.com/imprensa

